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 مقدمه

فساد در  يهاوهيو تنوع در ش يگسترش فساد اقتصاد

 يت افکار عموميباعث شده تا حساس يدوره کنون

 يطور ش آشکار شود. بهيش از پيمسأله ب نينسبت به ا

ن فقره فساد ير، وقوع چنديچند سال اخ يکه در ط

در جامعه و  يوع فساد اقتصاديکالن، باعث ش ياقتصاد

ان مردم جامعه شده است. به يدر م ياعتماد يب بروز

ت مبارزه با فساد در يه به اهمل و با توجين دليهم

 ياسالم ينظام جمهور يو اجتماع يساختار اقتصاد

ن يدر ا يمتعدد ينيو تقن ييقضا يران، راهکارهايا

از  يك بر وجوه خاصينه اعالم شده است که هر يزم

نشان از  يروند فعل يولکنند. يم ديتأک يفساد اقتصاد

م يجران يدر خصوص ا يفرينظام عدالت ک ييعدم کارا

ت يبه لحاظ کم يفرين کيگر در قوانيعبارت ده ب .است

در حوزه اجراء با  يست وليوارد ن يراديچندان ا

م. توسل به فقه و يرو هست هروب يمشکالت فراوان

 يانسان و  ساز است انسان يمکتبکه  ياسالماقتصاد 

بهـروزي  ؛ات مادي و معنوي اسـتيداراي حکه 

بر  ينظام اقتصادي مبتن مندازينانسان را ـات مـادي يح

سازي  نظام . عدم توجه بهدانديم يهاي الهآموزه

وي انسان را به مخاطره يات دنيتنها ح اقتصادي نه

ـز تحـت يات معنـوي او را نيخواهد انداخت، بلکه ح

عنوان نمونه،  ر خواهد داد. بهخود قرا يرمنفيتـأث

ك لقمـه ي يما، خوردن حتـ ينياساس متون دبر

، يني)کل کشانده يرا به انحطاط اخالق ينسل حـرام،

ك يم از موجبات شـريو در قرآن کر (0/124: 1300

طان در اموال و فرزندان شمرده شده است. يشـدن ش

سازي  هاي نظاماز حوزه يکيحال، ن يدرع( 04اسراء/)

گر، ياز طرف د انگاري است. حوزه جرم اقتصادي،

از جرم اقتصادي ارائه شده.  يهاي گوناگونفيتعر

نه وجود دارد عبارت ين زميا کـه در يفـين تعريتر کامل

ـا يوه ارتکـاب و يکه برحسب ش ييرفتارها»است از: 

 ها به خسارت وارد آمده توسط آن ـل وسـعتيبـه دل

 توانند نظم اقتصادي را بـه گونـه قابليم يراحت

را نسبت به  يا اعتماد عموميزنند و  اي بـرهممالحظـه

 يت مناسبات تجاري و اقدامات قانونيصداقت و شفاف

 «سلب کنند.را  يبات عموميز ترتيمقامـات ون

(1991: 27 ,Paul Malloy) چه انسان به هر

شود، يدتر ميازش به اقتصاد شديتر و ناقتصاد وابسته

 ياقتصاد يهاتيفعال يآماده کردن بستر جامعه برا

ن يکه ا يامجرمانه ياز رفتارها يريسالم و جلوگ

شتر احساس ياندازد ب يها را به مخاطره م تيفعال

ق بارز ياز مصاد يم اقتصادي. در فقه اسالم جراگردد يم

، يگردند و تمام آثار نامطلوب فرد يم يفعل حرام تلق

اند.  را در خود جمع کرده يروح يو حت يتي، تربياجتماع

در  يم اقتصاديسوابق جران منظور با نگاه به يهم به

م سخت ين گونه جرايم که با ايشو ياسالم متوجه م

از  يکيه به عنوان يبرخورد شده است. در فقه امام

به  يم اقتصاديان حرمت جرايب يمذاهب خمسه برا

)کتاب، سنت، اجماع و عقل( استناد شده  ادله اربعه

برخورد با  يز هرکدام به نحوياست. مذاهب اربعه ن

و هر کدام  ،قرار داده يرا مورد بررس ياقتصادم يجرا

اند. اگرچه در  ه نمودهيرا ارا يا حرمت آن ادله يبرا

م ينه ادله اثبات جرايدر زم يمذاهب خمسه اختالفات

اما همه مذاهب فوق به اتفاق  ،وجود دارد ياقتصاد

 يکيرا حرام دانسته و مبارزه با آن را  يم اقتصاديجرا

اند. در قانون  ت( قلمداد نمودهف حکومت )دولياز وظا

با وجود استفاده از اصطالح  يد مجازات اسالميجد

 يجرم اقتصاد يبرا يف مشخصيتعر يم اقتصاديجرا

و از  ،اندنشده ءم احصاين جرايا ده و صراحتاًيه نگرديارا
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مبارزه قاطع با فساد  ث قانون قدم نخست را درين حيا

مورد  مسأله نداشته است.ح بريطور صح به ياقتصاد

که  است يه عفت اقتصاديم عليجران مقاله، يکنکاش ا

کند و يدار محهيرا جر يآن عفت عموم يواسطهه ب

ه عفت يم عليجراق يم به مصادين جرايگسترش الزوم 

 شود. يمحقق محسوب م ييهدف غا يعموم

 ميمفاه -9

 يلغو يمعنا -9-9

 يبرا يد آمدن حالتيو پد ينگهدار عفت در لغت، خود

له آن از غلبه و ياست که به وس ينفس و جان آدم

و اصلش بسنده کردن  ،شود يم يريتسلط شهوت جلوگ

و  يو طلب عفت و پاکدامن ز اندک است.يدر گرفتن چ

)راغب  استعفاف نام دارد. ستادن از حرام،يا باز

عفت )ع.عفه( احتراز از    (1/333: 1371، ياصفهان

 يي، پارسايزگاريپرهمحرمات خصوصاً از شهوت حرام، 

چه متعلق و مربوط به  منسوب به عموم، آن يعموم

 يها ل واژهين، ذي)فرهنگ مع. يعموم باشد، همگان

 (يعفت و عموم

 ياصطالح يمعنا -9-2

در  يدار شتنيخو يعفت در اصطالح اخالق، به معن

و  يماد يها گونه نسبت به لذت  الت افراطيبرابر تما

د يشود و با يشهوت، گفته م، که نقطه مقابل ينفسان

ع عقل ي، مطيزش جنسيقوه شهوت در خوردن وآم

کرده، اجتناب  يکه عقل و شرع نه يزيباشد و از چ

 ن حد اعتدال در شرع، ستوده شده است.يد و اينما

 (11/315: 1374گران يو د يد جوادي)حاج س

 يعفت در تفکر اسالم -2

بار و  انيك عامل بازدارنده از حرکات مضر و زيعفت 

است که انسان را در مقابل انواع  يا کنترل کننده

، و... باز ي، ماليچون شهوت جنس يالتيها و تما شهوت

ك ضرورت و خصلت الزم ين جهت يدارد و از ا يم

د و باعث اعتبار و باال رفتن يآ يانسان به حساب م يبرا

علم اخالق  يربنايگردد. عفت ز يارزش و بهاء انسان م

ك را چهار ياخالق ن ير بناياخالق ز يعلما رايز ،است

در  اند: حکمت، شجاعت، عدالت و عفت. ز شمردهيچ

دست و  يبودن و پاک  عفت شامل منزه يتفکر اسالم

لذا  ،است يب و بديگونه عزبان و شکم و دامن از هر

را شامل  يامور نفسان يداشته و تمام يعام يعفت معنا

و منحصر به  و... بانز يچشم، پاک يشود، مانند: پاک يم

له أما مس يدر فرهنگ اجتماع يست ولين يدامن پاک

در  زن و مرد مطرح است. يشتر در پاکدامنيعفت ب

ها،  ن شرافتي، به باالتريات، از عفت و پاکدامنيروا

 ين عبادت، کمال نعمت و به معنايجه عقل، برترينت

ر شده است، امام يدر کردار و گفتار تعب يدار شتنيخو

که در راه خدا  يد: مجاهديفرما يم السالم( هي)عل يعل

که توان انجام  يرسد پاداشش از کس يبه شهادت م

کند و عفت به خرج  يخود را کنترل م يگناه را دارد ول

ك است يست. انسان پاک نزديشتر نيدهد ب يم

 ين نباشد، در حالياز فرشتگان گردد. چرا چن يا فرشته

 يده، وليرس يروزيبه پ ف در جهاد اکبريکه انسان عف

را در جهاد اصغر به دست  يروزياهلل، پ ليسب يمجاهد ف

ست که ما را به عفاف و ين نيتنها د آورده است.

 ين ندا از درون آدميخواند، بلکه ا يفرا م يپاکدامن

د. ينما يد مييأز آن را تين نيرد، که ديگ يت مأنش

انسان را به  يهمگ يو کرامت نفسان يجوانمرد رت،يغ

ت، عفت و يکنند که طبق روا يعفاف دعوت م

ت ين، هوياست عالوه بر ا ياصل جوانمرد يپاکدامن

رو از  نيگردد، از ا يه قوام عفاف آشکار ميانسان در سا

معقول و  يا افت که رابطهيتوان در يز مين ينيمتون د

 ين رشد عفاف و عقل وجود دارد و تعامليب يمنطق
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ن جهت امام يبه هم .باشد يدو برقرار من ين ايمتقابل ب

د: هر آن کس که عقل يفرما يالسالم( م هي)عل يعل

هر دو صفت، حرکت به  أرا منشيورزد، ز يدارد، عفاف م

 يوقت ط است.يز از افراط و تفريتعادل و پره يسو

ست بلکه يمراد ن يم شهوت، فقط شهوت جنسييگو يم

جاه، مال، مفهوم عام آن مراد است، مثل شهوت 

ها کنترل  نيعفت در همه ا .کردن و... خوردن، تکلم

عفت از . (1/345: 1371، يرازي)مکارم شکننده است. 

 يبرا يشود، برخ يمحسوب م يل انسانين فضايتر مهم

( استفاده يدر )پرده يآن از ضدش هتّاک يمعرف

فت را در از موارد ع يارين علت در بسيبه هم ،کنند يم

استعمال  يل جنسئمسا در خصوص يزکاريمورد پره

 يقت عفت حد اعتدال شرّه و خمودياند، در حق کرده

شرّه  (2/310: 1370و همکاران،  يرازي)مکارم شاست. 

 يعني يو خمود ،فرو رفتن انسان در شهوات است

ها  در جهت لذات مشروع که بدن به آن يحرکت يب

اج دارد. ي، احتيو از سر ضرورت بدن يعيطور طب به

عت، عقل ياست که اعمالش مطابق شر يپاکدامن کس

، ييبايز، شکيج عفت شرم، پرهياز نتا باشد. يو جوانمرد

، يريپذ ، نظم، پندييخو نرم ، قناعت،يبخشندگ

وجود ه ب يورز  جه عفتيو وقار در نت يرفتار خوش

 (11/311: 1374گران، يو د يد جوادي)حاج س ند.يآ يم

 دامنه عفاف -9

نات ؤوعفاف و گستره آن در شابعاد مختلف  يبررس

دارد که با استفاده از  يعيدامنه وس يو اجتماع يفرد

که در باال  يقرآن و سنت عالوه بر عفت اقتصاد

عقل  م.يکن يبه چند مورد اشاره م مختصر اشاره شد

و  ينفسان يها ل خواهشياز عوامل مؤثر در تعد يکي

تفکر انسان متعادل هرچه  است، يز بشريکردن غرا  رام

( ياز هرگونه زشت ياو )خال ييجو شود و با فطرت کمال

د، يمايپ يتر راه تکامل را م عيشتر منطبق باشد سريب

 شود. يده ميزان عفت و قناعتش سنجيعقل انسان به م

چه وارد وجود ين دريچه از ا چشم دروازه دل است و آن

به  ياو را به سعادت و گاه يشود گاه يشخص م

ه شده که يکشاند، لذا عفت در نگاه توص يشقاوت م

آلوده برحذر دارد، افراد  يها انسان خود را از نگاه

هستند که به دنبال  يچران دچار اضطراب و نگران چشم

 شود. يشان ميا ييآلود باعث رسوا آن طمع هوس

زنان و  يدگاه اسالم مشارکت اجتماعياز دمعاشرت 

 يآداب يمرد در اجتماع دار ن زن ويتعامل و ارتباط ب

ز از ينامند )که پره يم ياست که آن را عفت اجتماع

دادن و استعمال  ز و دستيانگ فتنه يخلوت و گفتگوها

 هاست(. عطر و.... از آن جمله آن

و جمال با سرشت  ييبايل انسان به زيتمانت و يز

د از حد اعتدال خود ين حس نبايا يخته شده وليآم

و  ييو خودآرا ييگرا  ط در آن، تجملتجاوز کند. افرا

را دارد.  يرا به دنبال دارد که عوارض نامطلوب يعفت يب

 (    340: 1371، يرازي)مکارم ش

آلود  هوده و گناهيعفت در کالم هرگونه گفتار باطل و ب

ن هرگونه ناز و يکند و همچن يم يو مخالف حق را نف

ران را به   ر صدا که افراد شهوتييغمزه در کالم و تغ

داند. کالم و قلم از حد  يافکند، مردود م يفکر گناه م

 يستند و از جمله واجبات اخالقيب نينص يوسط عفت، ب

ست يرا که حقش ن يکيعفت کالم و قلم است، نه 

، ياشتهارد يمحمد) .ار باال برد و نه بالعکسيبس

1388 ،8/3210) 

پوشاندن اعضاء و ستر  يقرآن، عفت در ستر را گاه

ت يله، احترام و شخصيوس يعورت و حفظ بدن و گاه

 .کند يم يزن و بازدارنده از دستبرد آزار مزاحمان معرف

 (2/1073: 1374، يشهر ي)ر
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 يد برخيدر مورد شکم هم حد وسط مطلوب است و نبا

آمده  يلت افراط درگرسنگيکه در مدح و فض ياتياز روا

مـــا را بـــه اشـــتباه انـــدازد، حضـــرت رســـول      

ءَ يلِمَنْ ظَمِ يطوب»د: يفرما يوسلّم( م آله و هيعل اهلل ي)صل

خوشا به حـال  ( 0/333: 1374، يشهر ي)ر اَوْ جاعَ هللِ؛

شـارع   «کشـد.  يا گرسنگي يخدا تشنگ يکه برا يکس

د و ين سخن گويد در مقابل طبع سرکش، چنيمقدس با

عت است که هر وقت طبـع  يحکمت شرن از اسرار و يا

را طلب کند، شـرع مبالغـه و    يزيانسان جانب افراط چ

کنـد تـا فـرد بـه حـال اعتـدال        يافراط در منع از آن م

ن افـراط  يبنـابرا  (344: 1371، يرازي)مکارم ش برگردد.

سـت، چـون غـرض از خلقـت     يممـدوح ن  يدر گرسنگ

کردن است و آن موقوف است به قوت و  يانسان، بندگ

ار، قـوت را  يبسـ  يست که گرسنگين ينشاط طبع، شک

اندک   برد، پس مراد، ين ميکند و نشاط را از ب يل ميزا

 غذا را نفهمد. يني، سنگيکه آدم يخوردن است به حد

  (321: 1381، ي)نراق

ن يبهتر السالم( همين )عليات وارده از معصوميطبق روا

د آمدن عفت در وجود انسان يپد يکه برا يعوامل

از  يپوش مان، چشميت ايکنند عبارتند از: تقو يکمك م

، يد نفس به عذاب الهياد مرگ، تهديگناه، کثرت 

  يدن و راضيورز  توکل و استعانت از خداوند، قناعت

و در  يات زندگياجات و ضرورياندازه احت  بودن به

به مردم و  يو اجتماع يفرهنگ يز دادن آگاهيجامعه ن

ل در امر ازدواج و يمناسب و تسه يالگوها يمعرف

 توان نام برد. يو.... را م ياز مفاسد اجتماع يريجلوگ

ك و تمدن در يبه تکن يابيرغم دست يت عليامروزه بشر

ران و ي، سخت حيبندوبار يده شوم ابتذال و بيپد

سردمداران استکبار  يابيسرگردان است که باعث دست

خود شده است،  يو اقتصاد ياسيبه اهداف س يانجه

موجود  يها يعفت يتوان گفت: همه ب يك جمله ميدر 

در  ير کردن اصول عفاف و تقوايامروز تحق يايدر دن

پس  (2/313: 1374، يرازي)مکارم ش .است يامور جنس

از به پرورش دارد و يوسته نيه ارزشمند پين سرمايا

گردد  يآن م يه فزونيماشه و حلم و علم، ياند  تعقل و

نهاده شده  يها به عهده عفت انت و حفاظت از ارزشيص

 شود. يه سار صفات کمال، بارور مياست که در سا

بر  ي، علم و آگاهيت خانوادگيط، تربيبودن مح پاک

در  يي، حجاب و ترک خودآرايل اخالقيرذا يامدهايپ

ح يانظار عموم، عدم اختالط زن و مرد و اشباع صح

 يق برايدق يزير و برنامه يجنس يها و خواست اليام

شدن به   دهيکش يو مجال نداشتن برا يزندگ

 يعفت ياز ب يريشگياز طرق پ يشهوان يها يآلودگ

  (   2/351: 1374، يرازي)مکارم ش .باشد يم

  عفّت در قرآن و حديث -4

عالمان اخالق قواى انسان را طور که اشاره شد،  همان

دانند: عقليه، وهميه، غضبيه و شهويه.  مىچهار نوع 

هايى که براى انسان متصور است نيز يکى از اين  لذّت

ست. هر يك از اين قواى ا قوا يا ذيل يکى از آنها

اند و با تهذيب هر  چهارگانه نيازمند تهذيب و تربيت

شود؛ از تهذيب  يك، فضيلتى براى انسان حاصل مى

قوه واهمه، صفت  قوه عاقله، صفت حکمت، از تهذيب

عدالت، از تهذيب قوه غضبيه، صفت شجاعت و از 

گردد.  تهذيب قوه شهويه، صفت عفت حاصل مى

 /7 :1373، يض کاشانيف؛ 34و  33 /1 :1381 ،ينراق)

عفّت در قرآن کريم و احاديث نيز همانند علم  (130

اخالق، در دو بُعد جنسى و مالى مطرح شده است. از 

هر گاه خداوند خوبى »امام على )ع( نقل شده است: 

اى را بخواهد، شکم و شرمگاه او را پاک نگه  بنده

خداوند به »از امام باقر )ع( روايت است: «. دارد مى

مگاه، عبادت نشده چيزى برتر از عفّت شکم و شر
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اين دو روايت و روايات مشابه که عفّت را به «. است

شکم و شهوت جنسى مرتبط کرده است، حاکى از آن 

دارى و پاکدامنى در اين دو حوزه،  است که خويشتن

شود. در ادامه، بر اساس کالم خداوند،  عفّت خوانده مى

  شود. عفّت در حوزه مالى بررسى مى

 و مال نامشروع يعفت مال -5

است « يعفّت مال»م يگر عفّت از منظر قرآن کريعد دبُ

ر يتعب« عفّة البطن»شتر به ياز آن ب ييکه در متون روا

ما »امام باقر )ع(: : (83/ 2 :1458 ،ينيکل)شده است. 

عبد اهلل بشئ أفضل من عفّة بطن و فرج؛ خداوند به 

عبادت نشده  يو جنس يمال يبرتر از پاکدامن يزيچ

إن أفضل العبادة عفة البطن »و امام باقر )ع(: «. است

ز از لقمه يپره يبه معنا يات فارسيو در ادب والفرج؛

قت آن است که از عفّة ياد شده است. اما حقيحرام 

د از ين رو بايا عام اراده شده است. از يالبطن مفهوم

مقصود از  يعنيعام آن اراده شود؛  يز معنايلقمه حرام ن

در برابر کسب  يشتن داريات، خويعفّة البطن در روا

درآمد از راه نادرست و حرام است. مفهوم عام لقمه 

 يکيجا که همان درآمد نامشروع است و از آن زيحرام ن

ه خوراک و خوردن غذا ياز مصارف مهم درآمد انسان ته

ست، عفّت ا ز لذّت بردن از غذايزنده ماندن و ن يبرا

، دو يدر عفّت مال برند. يآن به کار م يبرا شکم را

ن يدارد و در واقع، دو رکن تحقق ا يت فراوانينکته اهم

ن دو رکن عبارت است از: کسب ياست. ا ينوع پاکدامن

ز از سؤال و درخواست از يپاک و حالل؛ پره يروز

ت ين دو نکته رعايکه در آن ا يجه، درآمديمردم. در نت

ب يگر طيو پاک و به عبارت دنشده باشد، درآمد حالل 

آن روست که  ن دو نکته ازيت ايست. اهميو طاهر ن

د، عالوه بر يآ ين دو به دست ميت ايکه با رعا يثروت

ز در کسب يپاک و حالل بودنش، عزّت نفس انسان ن

 يژگين دو ويك از ايآن حفظ شده است. در ادامه، هر 

: از مال حرام يدور .1 شود: يم ي، بررسيعفّت مال

م يز از مال حرام است. قرآن کرياز ابعاد عفّت، پره يکي

 د:يفرمايدر سوره نساء م

إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ  يحَتَّ يتاميوَ ابْتَلُوا الْ»

هِمْ أَمْوالَهُمْ وَ ال تَأْکلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً يرُشْداً فَادْفَعُوا إِلَ

راً يسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِيا فَلْيمَنْ کانَ غَنِکبَرُوا وَ يأَنْ 

هِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا يأْکلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيفَلْ

د ييازمايمان را بيتي (0 /)نساءباً. يبِاللَّهِ حَسِ يهِمْ وَ کفيعَلَ

 برسند، اگر رشد آن ينيکه به حدّ همسرگز يتا هنگام

و از  ،ديارشان بگذاريد اموالشان را در اختيافتيدرها را 

م آن که مبادا بزرگ شوند، اموالشان را با شتاب يب

ازمند به يدار باشد و ن شتنيد خوياز باين يد. بياسراف نکن

م اموالِ يطور متعارف از آن مصرف کند. به هنگام تسل

 است. يمحاسبه کاف يد و خداوند برايريمان گواه بگيتي

ز از يمان و پرهيتياموال  ينگهدار يبه چگونگ هين آيا

م يتيسوء استفاده و آلوده کردن دامن خود به اکل مال 

ه موضوع بحث ما يم و سفيتيمال  يتوجه دارد. نگهدار

از  يو پاکدامن يست، فقط به بحث خودنگه دارين

م. يپرداز يخود م يتصرف در اموال آنان به نفع شخص

مان يتياموال  يبه لزوم سرپرسته ابتدا ين آيخداوند در ا

که  يو مراقبت از تلف شدن آن اشاره دارد که تا زمان

اند  افتهيتصرف در اموال خود ن يت الزم را برايصالح

از مفسران،  يابد. البته برخيد استمرار يبا ين سرپرستيا

 يم جاريتياموال را فقط در مورد  يلزوم سرپرست

شمارند.  يالزم م يهيو آن را در مورد هر سف ،دانند ينم

مان را به دو يتيه در ادامه، سرپرستانِ اموالِ يسپس آ

را با عبارت  يم کرده است و غنير تقسيو فق يگروه غن

 يسْتَعْفِف از تصرف در اموال آنان به نفع خود نهيفَلْ

ش از يها را به پاک نگه داشتن دامن خو و آن ،کند يم

کند؛ هر چند در  يم و سفارش ميتيتهام به اکل مال ا
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سودآور آن اموال اقدام کرده  يه گذاريو سرما ينگهدار

أْکلْ بِالْمَعْرُوفِ فقط به اندازه ير فَلْير را با تعبيباشند؛ و فق

 يکه برا يبرداشتن دستمزد متعارف خود به خاطر تالش

دهد مجاز  يآن انجام م يه گذاريو سرما يدارنگه

ه ين آيکه در ا يقيقف و ديار ظرير بسيشمرد. از تعاب يم

هِمْ أَمْوالَهُمْ يتوان به عبارت فَادْفَعُوا إِلَ يوجود دارد م

ناظر « ديدفع کن» يبه معنا« ادفعوا»اشاره کرد. کلمه 

پس دادن اموال آنان پس از آن  يکيبه دو معناست: 

تصرّف اموال خود  يبرا يکه به حدّ بلوغ و رشد کاف

ست تا ين يفرصت مادم، يتين که مال يدند؛ دوم ايرس

، بلکه يو چشم طمع به آن بدوز يمت بشماريآن را غن

د در ياست که با ييدشوار است و همچون بال ييابتال

و دامان خود را از  ين زمان ممکن آن را دفع کنياول

ز متهم شدن به سوء يم و نيتيتصرف نابه جا در اموال 

 :1335، ييطباطبا) .ياستفاده از آن پاک نگه دار

 رين تعبيرسد علّت استفاده از ا ينظر م هب (4/182

ه به کار رفته است آن يك آيکه دو مرتبه در  «.ادفعوا»

 يم برايتينه فساد و تباه ساختن مال ياست که زم

سّر است و فرصت هر يم يسرپرست آن اموال به راحت

گونه سوء استفاده وجود دارد. لذا خداوند متعال هم با 

ه به لزوم گرفتن يه با توصيان آيپار و هم در ين تعبيا

است که  م خواستهيتيشاهد هنگام باز پس دادن اموال 

گونه اتهام سوء استفاده م از هريتيسرپرست اموال 

رغم زحماتش دامنش به اتهام اکل  يبماند و عل يمبرّ

؛ 4/182 :1335، ييطباطبا) .م آلوده نشوديتيمال 

ه يدر آ (0/27: 1374، يطبرس؛ 1/000: 1384، يطبرس

ده و به خوردن يم، منع گرديتيز تصرف مال ين يگريد

أْکلُونَ ينَ ي: إِنَّ الَّذ15ِنساء: ه شده است. يآتش تشب

بُطُونِهِمْ ناراً وَ  يأْکلُونَ فِيظُلْماً إِنَّما  يتاميأَمْوالَ الْ

مان را به ناحق يتيکه اموال  يراً؛ کسانيصْلَوْنَ سَعِيسَ

برند و حتماً  يخورند، فقط در شکمشان آتش فرو م يم

 رسد يماما به نظر  به آتش افروخته داخل خواهند شد.

م خالصه يتياز مال  يشتن داريفقط در خو يعفّت مال

است.  يز از هر درآمد نامشروعيو شامل پره شود يمن

. شود يمز استفاده يگر نيات دياز آ ين معنا از برخيا

سَمَّاعُونَ لِلْکذِبِ أَکالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُک : 42مائده: 

نَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يفَاحْکمْ بَ

نَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ يئاً وَ إِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَيضُرُّوک شَي

ران دروغگو و يگ نَ؛ گوشيحِبُّ الْمُقْسِطِياللَّهَ 

انشان يش تو آمدند ميان حرام هستند اگر پخورندگ

به  يا از آنها اعراض کن، و اگر اعراض کنيکن  يداور

، به عدل حکم ينتوانند زد و اگر حکم کن يتو ضرر

ل يکه به دل که خدا عدالت کاران را دوست داردکن 

بقره:  .ميکن يم يز از اطاله کالم از ذکر آن خودداريپره

 يقُومُ الَّذِيقُومُونَ إِلَّا کما يالرِّبا ال  أْکلُونَينَ ي: الَّذ280ِ

عُ يطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِك بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيتَخَبَّطُهُ الشَّي

عَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ يمِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَ

اللَّهِ وَ مَنْ عادَ  يفَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَ يمِنْ رَبِّهِ فَانْتَه

که ربا  يها خالِدُونَ؛ کسانيفَأُولئِك أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِ

طان يکه ش يمگر مانند کس کنند يمن يخورند، زندگ يم

 يدر اثر تماس او را مختل الحواس کرده است، برا

حال  ند: داد و ستد هم مثل ربا است،يگو يمآنست که 

آن که خدا داد و ستد را حالل و ربا را حرام کرده است. 

ش به او برسد و )از ربا( ياز خدا يا پس هر که موعظه

اوست و  يدست بکشد آنچه گذشته )نسبت به گناه( برا

ها اهل  کارش به خدا موکول است و هر که بازگردد آن

 شه خواهند بود.يجا هم آتشند و در آن

ه عفت يگر، سجيه ديدر آ: مردمدرخواست نکردن از  .2

از به يناتوانند اما دست ن يکه از نظر مال يدرباره کسان

سازند  يو فقر خود را آشکار نم کنند يمر دراز نيسمت غ

ست که انسان مؤمن، ا ن بدان معنايبه کار رفته است. ا

ه و از درآمد حاصل از تالش يبه کار و تالش خود تک
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قانع است اگر چه کم  و به آن کند يمش استفاده يخو

باشد و از سربار شدن بر مردم و درخواست و سؤال از 

ش را با درخواستِ يآنان ابا دارد و هرگز حرمت خو

چند درآمد د، هرساز يمع نيضا يريکمك و دستگ

 يم.283در سوره بقره: ار باشد. قرآن يحاصل از آن بس

لِ اللَّهِ ال يسَبِ ينَ أُحْصِرُوا فِيد: لِلْفُقَراءِ الَّذِيفرما

اءَ يحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِيالْأَرْضِ  يعُونَ ضَرْباً فِيسْتَطِي

سْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ يماهُمْ ال يمِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِ

مٌ. صدقه از آن يرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيما تُنْفِقُوا مِنْ خَ

اند و از رفتن  از کار مانده است که در راه خدا يازمندانين

ها را  آن يپندارند ول يازشان مين يان، بيناتوانند؛ ناآشنا

که هرگز با اصرار از مردم  يشناس يبه رخسار م

د خداوند از يکه ببخش يو هر مال کنند يمدرخواست ن

از موارد مهم  يکيفه يه شرين آيدر ا آن آگاه است.

هستند  ين شده است. آنان گروهييمصرف صدقه تع

ا ياز کار و تالش  يل مختلف همچون ناتوانيکه به دال

اند. البته  مبتال شده يو مانند آن، به فقر مال يماريب

لِ يسَبِ ياز مفسران، مقصود از عبارت أُحْصِرُوا فِ يبرخ

دانند  يم يالْأَرْضِ را کسان يعُونَ ضَرْباً فِيسْتَطِياللَّهِ ال 

امکان کار و تالش  ل اهلل،يسب يل جهاد فيکه به دل

ض يف) .ن معاش خود و خانواده را نداشته انديتأم يبرا

به  (1/300: 1384، ي؛ طبرس1/355: 1333، يکاشان

ازشان برخاسته از عدم يکه فقر و ن يازمنداني، نيهر رو

سته توجه و کمك يا عدم توان فرد باشد، شايامکان 

ند. اما يش از آن که به زبان آيهستند پ يرسان

و کسالت  يازشان برخاسته از تنبليکه ن يازمندانين

ا دست کم يستند ين يريسته ترحم و دستگياست، شا

ست که خداوند مؤمنان را به يشأنشان آن مقدار ن

که  يگروه يژگيو از آنان سفارش کند. يريدستگ

ف بودن و ابراز نکردن فقر يمشمول صدقه هستند، عف

ف به يخداوند، عفن گروه را ين و آن است. اينزد ا

 يعنيدانسته است؛  يشتن دار در بُعد ماليخو يمعنا

 يکس ياز خود را برايز قانع اند و نيآنان به رزق ناچ

، يطوس) .کنند يمدرخواست کمك ن يبازگو و از کس

دارند تا  ينگاه م ياز خود را مخفيا ني (1455:3/15

ستند يك با آنان در ارتباط نيکه از نزد يکسان

ازشان به شمار آورند، هر چند از رنگ رخسار و ين يب

آنان تا  يت ماليان از وضعتو يحال ظاهر آن افراد م

خداوند با  (2/013: 1335، ييطباطبا) .آگاه شد يا اندازه

ن مهم اشاره کرده است. يماهُمْ به ايعبارت تَعْرِفُهُمْ بِسِ

با اصرار سْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً؛ از مردم يالبته عبارت ال 

رد يپذ ي. اصل درخواست کردن را مکنند يمدرخواست ن

ژه آن که ي، به وکند يم ياما اصرار در درخواست را نف

ن نکته در يدرخواست بدون اصرار را به عنوان آخر

در  ان کرده است.يب يف در بُعد ماليف انسان عفيتوص

د از يك سو با تمجيه از ين آيقت، خداوند در ايحق

ران را به يفق کنند يماز خود را آشکار نيکه ن يازمندانين

گران فرا ياز سؤال و درخواست از د يشتن داريخو

گر، يد ييخواند تا عزّت نفسشان حفظ شود، و از سو يم

 يت ظاهريمتمکنان جامعه را به دقت و توجه در وضع

و آنان  کند يمافراد اطراف خود دعوت  يو رنگ و رو

ف و با عزّت نفس يد عفن افراياز ا يريگ را به دست

شتن دار و ياست اگر فقرا خو يهي. بدکند يمق يتشو

به ازمندان يش از درخواست نيقانع باشند و ثروتمندان پ

حفظ  ياديز يها کمك آنها بشتابند، حرمت انسان

 يران به سؤال و درخواست رويو فق شود يم

فه خود يآوردند. اما اگر صاحبان مال و ثروت به وظ ينم

ازمندان يازمندان به موقع عمل نکنند، نيبه ننسبت 

، مجبور به درخواست ياد فقر و تنگدستيهنگام فشار ز

ر آبرومند، يفق يشوند؛ و آن گاه که برا يکمك م

درخواست و سؤال آسان شود، خصلت قناعت در او 

 يو عفّت مال يشتن داريج خوي، به تدرشود يمف يتضع
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حرص و طمع خود را به ذلّت نفس و  يو قناعت جا

، يدهد و در جامعه، تظاهرکنندگان به فقر و تنگدست يم

ن قناعت ي)ع( ب يشوند. امام عل يفراوان و روزافزون م

را  يو عفّت مال کند يمبرقرار  يو عفت رابطه تنگاتنگ

وه عفّت، يم»د: يفرما يداند و م يدر گرو قناعت م

ان يدر ب (0/20: 1374، يشهر ير) «قناعت است

زان قناعت وابسته يزان عفّت را به مي، ميگريد

ز در سخن يو ن (0/20: 1374، يشهر ير) .شمارد يم

. داند يشه و اصل عفّت را در قناعت مي، ريگريد

ت يحکا يات، همگيروان يا (0/20: 1374، يشهر ير)

قناعت،  يلت اخالقين رفتن فضياز آن دارد که با از ب

اندوه  جه اشيو نت شود يمص يانسان به جمع مال حر

ز يو ن (0/20: 1374، يشهر ير) اد در راه کسب مال يز

در کسب مال از  يطانيالت شيم شدن در برابر تمايتسل

ن يجاد اياز علل مهم ا يکين يراه نادرست است. بنابرا

 يثروتمندان برا يتوجه يد در بيآفت را در جامعه با

 کرد.به موقع از مستمندان جستجو  يريدست گ

 يه عفت اقتصاديم علياز جرا يقيمصاد -6

 يدر ادله فقه

است  يآن عمل ياقتصاد ه عفتيعل توان گفت جرم يم

وارد کرده، به  کشور صدمه يکه در آن به نظام اقتصاد

جامعه را تحت شعاع قرار  يکه نظام اجتماع يطور

ارتشاء، ربا، احتکار، رقابت مکارانه،  س،الدهد و اخت يم

سه، جعل اوراق و اسناد ي، تقلب و دسيفروش گرا ن

که به صورت  يم ماليز جرايو اسکناس و ن بهادار

و چه درسطح  يافته چه در سطح مليسازمان 

 يم اقتصاديز از جرايابد نييصورت م يالملل نيب

ل در الکه اخ يهرعمل يکل طور هشود. ب يمحسوب م

آن  يد و قانون برايجامعه را فراهم نما ينظام اقتصاد

در  است. يکرده باشد جرم اقتصاد نييمجازات تع

وجود دارد که با تمسك به  يم قواعد و اصول کلالاس

تعرض به حقوق  ينوع به را که يتوان هر عمل يآن م

از  ينمود، برخ يافراد و جامعه باشد مجرمانه تلق يمال

ظلم: خداوند  يند از: اصل نفتاصول و قواعد عبار نيا

القرون من قبلکم لما  و لقد اهلکنا»د: يفرما يم يمتعال

« ه بما ظلموا يوتهم خاويفتلك ب»13 -ونس ي« ظلموا 

الظلمه و »ه و آله: ياله عل يرسول خدا صل 02 -نمل 

اصل  (1/123: 1413، يهند يمتق)« النار ياعوانهم ف

م: الالس هيعل ين علير المومنيب مؤمن: امياز فر ينه

، ينيکل) «النار يف انهياال و ان الغدر و الفجور و الخ»

س منا من يل»م: اله السيامام صادق عل (2/20: 1458

؛ انتيازخ ياصل نف (2/20: 1458، ينيکل)ماکر مسلماً، 

ت عدل و قسط در يمتعال در خصوص اصل رعاخداوند 

حب من ي: ان اهلل ال ديفرمايسوره نساء م 158ه يآ

ن يها الذيا اي»سوره مائده  7ه يو در آماً يکان خواناً اث

ل در بازار الاصل عدم اخ« ن بالقسط يآمنوا کونوا قوام

طوف يو هو »م: اله السيعل يقال امام عل - نيمسلم

ا معشر التجاز قدموا يعظ التجار ي االسواق يف

نوا يز ن،يلالستخاره وتبرکوا بالسهوله، اقتربوا من المتباع

 ن و جانبوا الکذب و تخافوايميبالحلم و تناهوا عن ال

قربوا الربا و ن و التيلمظلوم عم الظلم و انصفوا (تجافوا)

اء هم و ال يزان و التبخسوا الناس اشيلمل و ايکلاوفوا ا

 (04/ 87 :1370، يمجلس) «نياالرض مفسد يف تعثوا

 ره.يو غ

م به ياگر چه در قرآن کر يفروش کمو  يفروش گران

امده، اما مسائل مرتبط با آن که ين واژه نيصراحت با ا

اش همان  جهيدر ارتباط است و نت يفروش گرانبا 

و احتکار به  يفروش کم يعنياست؛  يفروش گران

گر؛ ادله منع يصراحت ذکر شده است. به عبارت د

قت به يا ملعون دانستن محتکر در حقياحتکار و خطاکار 

را که قصد ياست؛ ز يفروش گراننکوهش و منع  يمعنا
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قه و يد مضيتشد يکردن ارزاق عموم يمحتکر از مخف

احتکار شده  يمت کاالياد تقاضا و باال بردن قيازد

است.  يفروش گرانقت احتکار مقدمه ياست که در حق

د از آن جهت باشد که؛ روش يح شاين عدم تصريا

ات بوده و بر عهده يان کليان مسائل نوعاً بيقرآن در ب

ات را ين کليائمه )ع( بوده که ا يعنيمفسران قرآن 

ق اسالم از جمله ين حقاييز در تبيائمه نن کنند و ييتب

از  ياند دور دهيد ورزيکه بر آن تاک ييزهايچ

را در  ييها ارچوبرآن چبوده است. البته ق يفروش گران

توانند در جهت  يان کرده که ميباب معامالت ب

ر يار راهگشا باشند؛ نظي، بسيفروش گراناز  يريگ شيپ

از حرص، طمع، ظلم، احتکار، بخس و داشتن  يدور

ن مورد با يدر ا يليم پاسخ تفصياگر بخواه انصاف و...

چه گرم، اينگونه آغاز کنيد ايم بايان کنيات بيذکر ادله آ

ن واژه يبه صراحت با ا يفروش گرانم يدر قرآن کر

در  يفروش گرانامده، اما مسائل مرتبط با آن که با ين

 يعنياست؛  يفروش گراناش همان  جهيارتباط است و نت

. و احتکار به صراحت ذکر شده است يفروش کم

ات قرآن و ياز آ يريگ ن مقال با بهرهين، در ايبنابرا

ن يم، تا از ايکن يبحث م يفروش کمث در موضوع ياحاد

است؛  يم.گفتنيق به پرسش مذکور پاسخ داده باشيطر

 يميراو احتکار از آن دسته ج يفروش کم، يفروش گران

گران در آنها يبردن مال د ياست که عنصر تقلب برا

ا يقبح هستند و  يا ذاتاً دارايم يدارد. جرا ينقش اساس

 يفروش گرانث وضع و قرارداد. از آن جا که ياز ح

را يح است؛ زيم ذاتاً قبيمتضمن تقلب است، از جرا

م آن را يفطرت بشر با آن مخالف است و عقل سل

ن جهت است که هم شرع و هم يداند؛ از ا يمذموم م

اند  عرف آن را مذموم و ممنوع و قابل مجازات دانسته

 يفروش کمح و مکرر به يم به طور صريدر قرآن کر

ن يتر مذمت شده است و کم اشاره شده و به شدت

د ن و نابويران شدن شهر مديآن را و يويمجازات دن

در  يفروش کمله أکرده است. مس يشدن قوم آن معرف

سوره .1 ر آمده است:يات زيو آ هادر سوره قرآن

 ين سوره به نام کم فروشان نام گذارين که ايمطفف

ن يل للمطففيو .ميبسم اهلل الرحمن الرحشده است: 

ستوفون. و اذا کالو هم او يالناس  ين اذا اکتالوا عليالذ

وم يظن اولئك انهم مبعوثون. ليخسرون. اال يوزنو هم 

واى بر "ن يلرب العالم قوم الناسيوم يم. يعظ

کنند،  مانه مىيفروشان. آنان که وقتى براى خود پ کم

رند. امّا هنگامى که يگ حق خود را بطور کامل مى

ا وزن کنند، کم يمانه يگران پيخواهند براى د مى

خته يکنند که برانگ ا آنها گمان نمىيگذارند. آ مى

شگاه يشوند. در روزى بزرگ. روزى که مردم در پ مى

 "ستنديا ان مىيوردگار جهانپر

لَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا يوَ أَوْفُوا الْکَ ": 30. سوره اسراء2

؛ چون "اليرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويمِ ذلِكَ خَيبِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَق

د و با يمانه را کامل گردانيد، پيمانه کنيزى را پيچ

ن بهتر و سرانجامش يد که ايى درست وزن کنيترازو

 . ر استکوتين

زان. يوالسماء رفعها و وضع الم": 3-8. سوره الرحمن3

 موا الوزن بالقسط وياق زان. ويالم يف اال تطغوا

زان و ي؛ و آسمان را برافراشت، و م"زانيالتخسروا الم

د )و از يان نکنيزان طغيتا در م قانون )در آن( گذاشت،

د( و وزن را بر اساس عدل ير عدالت منحرف نشويمس

 د! يزان را کم نگذاريد و ميداربرپا 

ن سوره خداوند خطاب به قوم ي: در ا70سوره اعراف .4

مانه و وزن را يپ"د: يفرما ين ميشهر مد يب اهاليشع

د و در مال مردم نقصان روا يل بدهيتمام و کمال تحو

ن پس از آن که صالح و اصالح يد و در پهنه زميمدار

شما  يامر برا نيد و ايبرقرار شد فساد را منتشر نکن

 "ديمان داشته باشيبهتر است، اگر ا
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ز خداوند داستان قوم ين سوره ني: در ا74. سوره هود0

غمبر و يب پين و رفتار ناهنجار آنان را با شعيمد

و در خصوص  کند يمسرنوشت وحشتناک آنها را بازگو 

باً قالَ ينَ أَخاهُمْ شُعَيمَدْ  وَ إِلى"د: يفرما يم يفروش کم

رُهُ وَ ال تَنْقُصُوا يمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَا قَوْي

کُمْ يأَخافُ عَلَ يرٍ وَ إِنِّيأَراکُمْ بِخَ يزانَ إِنِّيالَ وَ الْميالْمِکْ

ب يبرادرشان شع "نيمد"؛ و بسوى "طٍيوْمٍ مُحيعَذابَ 

د، ياى قوم من! خدا را پرستش کن"م( گفت: يرا )فرستاد

مانه و وزن يست! پيگرى براى شما نيمعبود دکه جز او، 

د(! من )هم يفروشى نزن  د )و دست به کميرا کم نکن

نم، )ولى( از عذاب روز يب اکنون( شما را در نعمت مى

مانه و وزن را يمناکم! و اى قوم من! پير، بر شما بيفراگ

ب ياء )و اجناس( مردم، عيد! و بر اشيبا عدالت، تمام ده

ن به فساد يد! و در زميآنان نکاه د و از حقينگذار

 ينم وليب يم يد! من شما را در حال و روز خوبينکوش

که عذاب آن  يدن روزيم دارم از فرا رسيشما ب يبرا

مانه و ترازو را از يقوم پ يرد ايشما را هر طرف دربرگ

د و حق مردم را يعدالت به تمام و کمال ادا کن يرو

 .ديرا پراکنده نسازن فساد يزم يد و در رويع نکنيضا

 يو با اطاعت از دستورات اله يفروش کمآنچه که بدون 

 يشتر مير و برکت بيماند متضمن خ يم يشما باق يبرا

د، و من مأمور مراقبت شما يمان داشته باشيباشد اگر ا

ستم بلکه خدا ناظر و مراقب شما است و من اخطار ين

 کننده ام و بس.

زان يل و الميکواوفوا ال": 120. سوره انعام0

مانه را تمام و وزن را درست و عادالنه ي؛پ"بالقسط

ن سوره خداوند آنچه را بر بندگان يدر ا د.يل بدهيتحو

از شرک،  يشمرد: خوددار يده است برمخود حرام کر

از کشتن اوالد خود از  ين، خوددارياحسان به والد

ظاهر و  ياز فحشا ي، خودداريترس فقر و تنگدست

به  ياز تجاوز و دست دراز يباطن، قتل نفس، خوددار

 يمانه و وزن و خودداريم، و سرانجام صحت پيتيمال 

ان دقت و تأمل ين نکته شايتوجه به ا .يفروش کماز 

در کنار گناهان بزرگ  يفروش کماست که شمردن 

است؛ اگر  ين موضوع دارد.گفتنيت اينشان از اهم

ماً و به طور يم مستقيرآن کردر ق يفروش گران مسأله

د از آن جهت باشد که اوالً: ين شايان نشده، ايح بيصر

ان مسائل يد روش قرآن در بيدان يهمان گونه که م

را به عهده  يات بوده و مسائل جزئيان کلينوعاً ب

ائمه واگذار نموده. به اعتقاد ما  يعنيمفسران قرآن 

از مسائل  ياريان قرآن و سنت وجود ندارد، بسيم يفرق

ن ييآمده تب يا به صورت کليان نشده و يکه در قرآن ب

 مسألهن يآن به عهده سنت گذاشته شده است و ا

است که  يز در زمره آن دسته از مسائلين يفروش گران

ان شده است مانند آنچه را که يحکمش توسط ائمه ب

ان تجارت با مصادف برخورد يامام صادق )ع( در جر

را اگرچه يت قرآن ندارد؛ زيبا جامع ن منافاتيکرد. و ا

از يامت نيرا که مردم تا روز ق يزيمتعال هر چ يخدا

ان کرده، اما يامبرش بيپ يدارند، در قرآن آورده و برا

رة المعارف بزرگ يك دايست که قرآن ين بدان معنا نيا

و... در  ييايو جغراف ياضيات علوم رياست که تمام جزئ

؛ مانند ياساس يکل يهاآن آمده است، بلکه قانون 

ل تجارت، يات، قانون قضا، قانون معامالت از قبيمال

.. .مانند حدود، قصاص و ين عمومياجاره، صلح و... قوان

عبادات؛ مانند نماز، روزه، حج، وضو، غسل و  يقانون کل

ن يات ايامثال آنها، همه در قرآن آمده است، اما جزئ

اً: در زمان يثان مسائل به عهده ائمه گذاشته شده است.

ت ين و تثبييتع يبرا ينزول قرآن مرجع و نهاد

ط يها وجود نداشته و نرخ اجناس را در آن مح متيق

کرد،  ين مييکوچك و محدود نظام عرضه و تقاضا تع

 يبشر يازهايام نم جامع تمياما از آن جا که قرآن کر

 شود يمافت يدر آن  يزيا چيله أاست و حکم هر مس
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 يليکه خ شود يممالحظه  يفروش کمدر خصوص 

ح و روشن مورد بحث قرار گرفته و به طور مکرر و يصر

ار يموکد مورد نکوهش واقع شده است و عاقبت آن بس

ن يشده است. حال اگر ا يشوم و نابود کننده معرف

و  يفروش کمم که حاصل ياوريمطلب را در نظر ب

 مت استيعدم تعادل و توازن کاال و ق يفروش گران

 يفروش گرانن که يمع يکاال يشتر برايافت وجه بي)در

ن که يمت معيق يکمتر برا يل کااليا تحوياست 

است( در آن صورت با توجه به وضع اجتماع  يفروش کم

ح مناط يو تنق يد و فروش جامعه امروزيو طرز خر

م از باب يتوان يو استنباط مالک مشترک م يقطع

زمان، مصلحت جامعه و حکم عقل، احکام  ياقتضا

ق يتطب يفروش گرانرا بر يفروش کموارده در باب 

م، قرآن ينها که بگذرياز همه ا ثالثاً: م.يينما

ان يب يرا در باب معامالت از جنبه اخالق ييها چوبارچ

از  يريش گيتوانند در جهت پ يکرده که م

 از ير دوريار راهگشا باشند؛ نظي، بسيفروش گران

 حرص، طمع، ظلم، احتکار، بخس و داشتن انصاف و...

ا ملعون دانستن ين ادله منع احتکار و خطاکار يهمچن

نکوهش و منع  يقت به معنايمحتکر در حق

 يرا که قصد محتکر از مخفياست؛ ز يفروش گران

اد تقاضا و باال يقه و ازديد مضيتشد يکردن ارزاق عموم

قت ياحتکار شده است که در حق يمت کااليبردن ق

: 1455، يحر عامل) است. يفروش گراناحتکار مقدمه 

تحت  يدر خبر آمده است، تعداد اعضا (18/424

نه زندگى آن حضرت يامام صادق )ع( و هز يسرپرست

ق کسب و ياد شده بود. امام به فکر افتاد که از طريز

داتى به دست آورد تا جواب مخارج خانه را يتجارت عا

ه فراهم کرد و ينار سرمايبدهد. لذا آن حضرت هزار د

نام داشت،  "مصادف"ش که ياز کارکنان خو يکيبه 

ر و آماده تجارت و ينار را بگين هزار ديفرمود: ا

مسافرت به مصر باش. مصادف رفت و با آن پول از 

د و با يشد، خر که معموال به مصر حمل مى ييکاالها

ه کرده يهمان نوع کاال تهکاروانى از تجار که همه از 

ن که آنان به يبودند، به طرف مصر حرکت کرد. هم

گرى از تجار که از مصر يدند، قافله ديك مصر رسينزد

ها برخورد. اوضاع و احوال را از  خارج شده بود، به آن

را يدند. ضمن گفتگوها معلوم شد که اخيگر پرسيکدي

 کنند، بازار ش حمل مىيکه مصادف و رفقا ييکاال

اب شده است. اتفاقا آن کاال از يدا کرده و کميخوبى پ

اج عموم بود و مردم ناچار يى بود که مورد احتيزهايچ

دارى کنند. لذا يمت هست، آن را خريبودند به هر ق

ار خوشحال شدند يك خود بسيصاحبان کاال از بخت ن

گر هم يکدين خبر مسرت بخش، با يدن ايو بعد از شن

ش را به سودى کمتر از صد يوخ يعهد شدند که کاال

که با هم  ن آنان طبق عهدى يدر صد نفروشند. بنابر ا

اه به وجود يبسته بودند، پس از ورود به مصر، بازار س

متى که براى يآوردند و کاال را به کمتر از دو برابر ق

نار يمصادف با هزار د خود آنها تمام شده بود، نفروختند.

شوقت و خوشحال به نه برگشت. خويسود خالص به مد

سه که هر کدام يحضور امام صادق )ع( رفت و دو ک

امام صادق  نار داشت، مقابل امام )ع( گذاشت.يهزار د

ن دو يکى از ايست؟ مصادف گفت: ينها چيد: اي)ع( پرس

گرى يد و دياى است که شما به من داد هيسه سرمايک

ه است؛ سود خالصى است که يکه مساوى اصل سرما

ادى است، بگو يحضرت فرمود: سود ز آمده.به دست 

د؟ ين قدر سود ببريد اينم چه طور شد که شما توانستيبب

ك ين قرار است که در نزديه از ايمصادف گفت: قض

ما در آن جا  يتجار يم که کااليافتيمصر اطالع 

م که به کمتر از ياب شده است. لذا هم قسم شديکم

 م.يرا کرد ن کاريم و هميصد درصد سود خالص نفروش

د؟! قسم يامام )ع( فرمود: سبحان اهلل! شما چه کرد
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د؟! قسم ياه درست کنيان مردم بازار سيد که در ميخورد

د که به کمتر از سود خالصِ مساوى اصل يخورد

د؟! نه، همچو تجارت و سودى را من يه نفروشيسرما

جه آن ينت (20: 1381، ي)مطهر ....خواهم هرگز نمى

عدم کسب حرام، حفظ  يبه معنا: يعفت اقتصادکه 

نت فقر را در ي)ع( زيمناعت طبع و قناعت است امام عل

مره ث (35: 1454، يحران) حفظ عفت دانسته است.

عفّت، پاک نگاه داشتن اعضا و جوارح  يلت اخالقيفض

از ابتال به گناه است. البته پاک نگاه داشتن به واسطه 

ابد؛ ي يمشتر ارتباط يبه چند عضو بدن ب صفت عفّت،

ف، چشم خود را از نگاه حرام، زبان يانسان عف يعني

 يخود را از درخواست ناپسند، شکم خود را از غذا

خود را  يحرام، دست خود را از مال حرام و اندام جنس

ن اعضا و يهارت ادارد، در ط يحرام باز م ياز رفتار جنس

و  يوين دنورزد و از منافع فراوا يجوارح اهتمام م

 گردد. يمند م ن مجاهدت بهرهيا ياخرو

 جهينت

 ينکه امور ماليات و با توجه به ايات و روايبا مداقه در آ

 ياز زندگ يعيبخش وس يدر جامعه امروز يو اقتصاد

افراد را تحت الشعاع خود قرار داده است لزوم توجه به 

و  يلنه مايدر زم ياز صفات اخالق يکيعنوان  هعفت ب

از حرص و طمع و دست ز يو پره حالل يکسب روز

در عرصه  يو گرانفروشگران يبه اموال د يدراز

هرم  از رأس يو داشتن عفت اقتصاد يتصاداق

ن اجزاء آن باعث سالم ماندن افکار يتر نيحکومت تا پائ

در سالم ماندن فعاالن اقتصاد  جامعه و يعموم

تنگاتنگ با  يا که رابطه ير دولتيو غ يدولت يها بخش

روزمره مردم در جامعه  يزندگشت و يمعو تمام جوانب 

م ير جراياخ يها سال يدر ط ، خواهد شد. ضمناًدارند

 يمار اقتصاديستم بيدر کشور و در س يکالن ياقتصاد

 يوالن در اجراؤهمت مس ت و عدميبه علت عدم شفاف

 108که در اصل  يمعتبر فقه ين موضوعه و فتاوايقوان

م يده جرايگردز شده است باعث يتجو يقانون اساس

کدام به وندد که هرينه به وقوع بپين زميادر  يکالن

ن بردن عنصر عفت در ذهن تك تك ياز ب يبرا ييتنها

در نگاه کالن  رسد يمبه نظر  يجامعه کاف ياعضا

و  يچه مردم عاد يگاه افراد در جامعه، در هر صنفهر

مختلف، با نگاه به  يدر بخشها يچه فعاالن اقتصاد

رخ داده در کشور که در اغلب  ياقتصادم کالن يجرا

د شود و تمام افرا يموارد در رسانه ها به آنها پرداخته م

در عمل نه تنها شاهد  ابند وي يم يجامعه از آن آگاه

در صورت برخورد  يخود حت يبهبود اوضاع اقتصاد

ات افراد مجرم هم روبرو يد و در حد سلب حيشد

 يم اقتصاديشاهد جرا يدر مدت کوتاه يشوند ول يم

و  يمال يها نهيها چه در زم نهيدر همه زم يدتريشد

 يبرخ يره از سويو غ يعينه منابع طبيو چه در زم يپول

اعتماد خود را به  يد هستند و به نوعيقه سفيمجرمان 

آنها  يدهند و همگ ياز دست م يان امور اقتصاديمتول

ك ي رد چرا که عفتکخواهد  يرا دزد و نامشروع تلق

ك از افراد تك يت هر اس ياست و کاف يدرون يروين

و چه  يمسئول و فرد عاد ريول چه غؤبه تك چه مس

 ين اعتقاديدار خرد در سطح جامعه با چن ك مغازهي

م و يچگاه شاهد ترميت بزند مسلما هيدست به فعال

ن ياگر در ام بود لذا يعدالت و عفت در اقتصاد نخواه

م و جمله يبزن يانتقاد يبه جرم شناس يزيبخش گر

جرم »را که  يمعروف تمام جرم شناسان انتقاد

م يرا عنوان کن« ستا ها ها و دولت برساخته حکومت

والن ؤم چرا که اگر در رأس مسيا مسلما به خطا نرفته

 يرانت و هزار نوع تخلف اقتصاد يراه را برا ياقتصاد

عه در جام يدوار به عدالت اقتصاديد بتوان اميببندند شا

و تا عفت نگونه نباشد يکه ا يتا زمان يم وليباش
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به  يديوالن رخنه نکند امؤدر دل و جان مس ياقتصاد

ه عفت يم علينکه جرايت ايست. در نهاين يبهبود

م عفت يف جرايد در ردياست که با يا همقول ياقتصاد

شود تا  يانگار ن موضوعه جرميدر قوان يعموم

ر پا گذاشتن عفت يم که با زين گونه جراين ايمرتکب

ف جامعه بوجود يقشر ضع يرا برا يمشکالت فراوان

رد و همه در برابر يصورت گ يآورند برخود مناسب يم

ن مسئول يب يث تفاوتين حيکسان باشند و از ايقانون 

 ر مسئول وجود نداشته باشد. يو غ

 مالحظات اخالقي

ــه و     ــارش مقال ــوص نگ ــي در خص ــات اخالق مالحظ

 در ارجاعات رعايت گرديد.  يدار امانت

 تقدير و تشکر

از همه عزيزاني که در به سامان رسيدن اين تحقيق ما 

 کنيم.  را ياري رساندند تشکر مي
 

 سهم نويسندگان

ـ نگـارش و تـأليف ا    ين مقالـه مشـترکأ توسـط تمـام    ي

 سندگان صورت گرفته است.ينو
 

 تضاد منافع

در اين تحقيق تضاد منافعي وجود ندارد.
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 غرر الحکم (. 5931) يميمحمد تم، عبدالواحد بن يآمد
 ث.يدارالحد ي، قم: موسسه فرهنگدوم. جلد و درر الکلم

 راه (. 5931) سندگانياز نو ي، محمدرضا و جمعيباريجو
م ي. قم: نسالبالغه نهج يها با حکمت ييروشن، آشنا

 فردوس. 

 ره المعارف يدا(. 5931) گراني، احمد و ديد جواديحاج س
 .يمحب، تهران: 55. جلد عيتش

 جلد عهيوسائل الش(. 5111) ، محمد بن حسنيحر عامل .
 .ياء التراث العربيروت: دار احي، بهفدهم

 قم: آل تحف العقول(. 5939) ، ابومحمد ابن شعبهيحران .
 )ع(. يعل

 تهران: مفردات الفاظ القرآن(. 5935) يراغب اصفهان .
 .يکتابخانه مرتضو

 ششم،. جلد زان الحکمهيم(. 5931) ، محمديشهر ير 
 ث.يقم: دارالحد

 جوامع الجامع. ترجمه(. 5931) ، فضل بن حسنيطبرس 
آستان قدس  ياسالم يها اد پژوهشي، مشهد: بناولجلد 
 .يرضو

 جلد انيمجمع الب(. 5931) ، فضل بن حسنيطبرس .
 ، تهران: ناصرخسرو.اول

 ر يتفس يزان فيالم(. 5931) نيد محمد حسي، سييطباطبا
 ، قم: دارالفکر.چهارم. جلد القرآن

 سوم. جلد ةيالنها(. 5111) ، محمد بن حسنيطوس ،
 .يروت: دارالکتب عربيب

 اول،. جلد نيمجمع البحر(. 5151) ني، فخرالديحيطر 
 .يمرتضو يتهران: کتابفروش

 يگستره عفاف به گستردگ»(. 5931) دهيحم، يعامر 
 .511-551: (51)5، فصلنامه کتاب زنان. «يزندگ

 جلد ير الصافيتفس(. 5933) ، مال محسنيض کاشانيف .
 للمطبوعات. يروت: موسسه االعلمي، باول

 جلد المحجة البيضاء(. 5939) ، مالمحسنيض کاشانيف .
 ن.ي، قم: جامعه مدرسهشتم

 تهران: قاموس قرآن(. 5151) اکبر يدعلي، سيشيقر .
 ه.يدارالکتب االسالم

 يکافاصول (. 5113) عقوبي، ابوجعفر محمد بن ينيکل .
 ه. ي، تهران: دارالکتب االسالمدومجلد 

 (. 5153) بن حسام ين علي، عالءالديهند يتقم
 ه.يروت: دارالکتب العلمي. بکنزالعمال

 هفتاد و . جلد بحاراالنوار(. 5931) ، محمد باقريمجلس
 ه.ي، قم: اسالمهشتم

 تهران: صدرا. داستان راستان(. 5935) ي، مرتضيمطهر . 

 دوم. جلد اخالق در قرآن(. 5935) ناصر، يرازيمکارم ش ،
 السالم(. هيطالب )عل يبن اب يقم: مدرسه االمام عل

 اخالق در نهج البالغه(. 5931) ، ناصريرازيمکارم ش .
طالب  يبن اب ي، قم: مدرسه االمام علدومجلد 

 السالم(. هي)عل

 دوم،، جلد نيمع يفرهنگ فارس(. 5931) ن، محمديمع 
 ن.يتهران: زر

، قم: اول. جلد جامع السعادات(. 5935) ، احمدينراق -
 هجرت.
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 Background and Aim: Unlawful acts of public chastity and morality 

are among the crimes that the legislature criminalized in the years before 

and after the revolution. However, the exact definition and scope of 

these crimes are not provided in either the law or jurisprudence, and only 

examples of these crimes are mentioned, all of which are limited to 

sexual crimes; While many behaviors are formed in the society, most of 

which have injured public decency and none of them has been 

criminalized in the realm of these crimes. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: The economy and the crimes that take place in its field is one 

of the behaviors in today's society, due to the financial needs and 

poverty caused by factors such as unemployment, addiction, lack of 

meritocracy and... They occur, affect public decency more than other 

behaviors, and in a way, in today's society, behaviors are formed in the 

field of micro and macroeconomics, at the governmental and non-

governmental level, which have destructive effects on public opinion. 

Conclusion: Some of the crimes against economic chastity is so 

widespread that it not only transforms the economic situation of 

individuals in society for a long time, but in many cases overshadows the 

chastity that is legally and morally necessary for economic actors, and to 

prevent and treat this situation, Because the components of chastity are 

more moral and internal, such as greed, overselling, embezzlement, and 

so on... There is no solution and no executive guarantee. In other words, 

lack of economic chastity in the macro-government sector affects both 

the economic chastity of the private sector and the wounding of public 

chastity in society. 
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